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કાખા �/સનલ  અન કાખા એચમા ંમામ મરતા ંમમણચારર/ યધમારરઅી યવગત 

(1) 

(2) 

કાખા એચઅા ં યધમારર:- શી એચ.�.દ�સાઈ (મદદઅીક સ�ચવ) 

 (1) 

કાખા �/સનલઅા ં યધમારર:- શી ીર.મ�.મહ�તા (મદદઅીક સ�ચવ) 

શી ષર.વી.તષવી

 (2) 

:- શ્રેયાનેકારયા 

શી વી.એલ.કારર્ા

• શેખેય્ાલગતીાતમેમાનેરર્ ેાહા રુ ર્્િવતાવેરાત્ાતગય્ીાને કાકેખ્ેખરાાનેમ. 

:- �ૂ.નેકારય 

• ગક્કહતી/�રણાચનેસણીય્ાલેગતીાફેઇલોાત્મજાકકિ્કોાતવેા અરાયેછનેમયીાનેમગીકહા

સમરમર રે્ેમેાાનક્ેા  ેત. 

• છકહકેમેાાગક્કહતીાીચકતેાછનપેર્લાલમ્્્ેકોયેાસીલા ાબાછેસરલોાલોયલા ્બનેકહારેકેા

� �ા વ્ેાછોિ્ારેકેાી્્ાત્યા્િ્ીનેક્ેયીાનેમગીકહ. 

• સકમા ્બનેકહયીાાેજકહમેાાછેસરલોાશેખેયેાાનમરચેકહચારેકેાખોલ્ેયીાનેમગીકહ. 

• છકહકેાસ્મતીા ોલે્ીય્ાત્ખરાાસાચેલયાનક્ેયીાનેમગીકહ. 

• છકહકેાસ્મતીાસમકાલમ્્્ેકોય્ા ોલે્્ેામે  ્યેાછનયીા્્ગતોાતવરેકાનક્ેયીાનેમગીકહ. 

• છકહણેમા ે્ાય�હાનક લેાાિ્ીનેકાનક લેાાન અનોમેાવીા કકચાસેવ્યેાપહ.પહાી્્ાત્યા્ લગા

છેપ્ેયીાુર્િવેાનક્ીાત્મજાસકમા ્બનેકહયીા રચયેાચરજ ાનેરર્ ેાહાનક્ી. 

• �રણચનેસણીયીાનેમગીકહામે  ્ાસકમા્્કહફેરક/ ્શકનોયીા્યમનનૂાનકહા�રણચનેસણીયીા

નેમગીકહાનકે્્ેયીાનેમગીકહ. 

• �રણચનેસણીયીાનેરર્ ેાહા ે્ાCHANGE/NO CHANGE યેાાજ્ે ોાતવરેકાનકે્ીય્ાા�ાત્ાા

લમ્્્ેકોાતવેાશે ેય્ામોનલ્ેયીાનેરર્ ેાહાશેખેયેાાનમરચેકહચામેકફતાનકે્્ેયીા

નેમગીકહ. 

• સી.સી.્હ.્ી.ન મ્કે/  ્ લ્્ ારેકેાછનપેર્લેાલમ્્્ેકોયીાશેખેયેાનમરચેકહચામેકફતા

નકે્્ેયીાનેમગીકહ. 

• �રયોાક નોપરાછપછ્ગમેાાીછ્ેયીાનેમગીકહ. 

• સકનેકહાછનોાિ્ીનેકહય્ાત્યોાજ્ે ાતવરેકાનક્ેયીાનેમગીકહ. 

• મે�ાતીા ્બનેકા2005 ા ઠ ાી્્લા કકચખરાાાસમરમર રે્ેમેાા્યનેલાનક્ેયીા

નેમગીકહ(શેખેય્ાલગતી). 

• તન ્ેકહા રોગારેકેાી્્લેાછનોાિ્ીનેકહય્ાત્યોાજ્ે ાતવરેકાાનક્ેયીાનેમગીકહ 

(શેખેય્ાલગતી). 

• નો ર્ાન શાતગય્ીાનેમગીકહ(શેખેય્ાલેગતી).   

• �પિછ્ચાશેખેમેાવીાી્્લા્છેલાિ્ીનેક્ેયીાનેમગીકહા ય્ાા�ાત્ા  ્ લય્ાનેમાનકતેાા

નમરચેકહચય્ાનેમાસોછ્ેયીાનેમગીકહ. 

 



કાખા ‘એચ’અી મામગીરર ફાળવિી 

• મે�ાતીા ્ઘનેકા ્બ્યરમ  2005 ા ઠ ાી્્લામે�ાતીા ્બનેકયેાન સયીામે�ાતીા

સમરમર રે્ેમેાા્ાહ્્હાશેખેય્ા કૂહાછેપ્ી. 

(1) શી વી.એલ.કારર્ા 

• તમેમા�જપલેા્શકણે્બનેકહયીાનચક્હચય્ાગતા્તરયીા્લોના્ પપ્ગયીારે્હાત્મજાછનના1 

વીા8 તવેા અરાછકહકેલકીાછનોામોનલ્ેાતગય્ીાનેમગીકહ. 

• ય્ેાછ્્ેાન અનોામે  ્ાી્્લાક�ૂીતોયીાસમીકેાનક્ીાત્મજાક�ૂીતોાસા્ ો ાસા તૂરતેાતગા્

�ાત્ાન અના ય્ા�જપલે  ્શકણે્બનેકહાસેવ્ાછનાુર્ાેકાનકહાજ�કહા તૂરતેામ્ ્્ેાતગય્ીા

નેમગીકહ. 

• શે ેચાતકફવીાી્્લાન અના ્લીયીાક�ૂીતોયીાસમીકેાનક્ીાત્મજાી્્લાક�ૂીતોા

સા્ ો ાસા તૂરતેાતગ્ા�-ત્ાશે ે/�જપલેા્શકણે્બનેકહશીાસેવ્ાછનાુર્ાેકાનકહા ાકૂહા

્્ગતોયીા તૂરતેામ્ ્્ીાન અના ્લીાતગય્ીાનેમગીકહ. 

• પ્સાતકફવીાપ યછનોયેાછેસરલોાીુર્વીાલોય્ેકાગોઠ્્ેામે  ્ાત્મજાલોયલા

 ્બનેકહશીય્ા રપતાનક્ેયીાત્મજાલોયયેા�્ા યે્્ેયીાનેમગીકહ. 

• પ યછનોયીાસેચ્ણીામે  ્ાા્વરેકબેકહાછોલીસા ા્ ો િતામે  ્ાિછ્�રલાપેઅચા ,ાછોલીસાા પા

ન્ે ર્સાત્મજા ે�ફનાછોલીસાઇઅિછ્ન્કશીય્ાછનાુર્ાેકાનકહાુર્િવેાગોઠ્્ેાતગય્ીા

નેમગીકહ. 

• ્પો્કે,ાગેાબીયગકા ય્ાકેજનો્ાખેત્યેાપ યછનોયેાિ ાગ�માખેત્ાા્વરેકબેકહાછોલીસા

 ા્ ો િતામે  ્ા�જપલેા્શકણે્બનેકહશીચય્ાછનારેકેા્ણાનક્ેાતગય્ીાનેમગીકહાત્ાતગય્ીા

્ણામેયયીરા ધરકશીય્ાનક્ી. 

• મેયયીરાખેસાફકજાછકયેા ્બનેકહશીા ,છકહકેાસ્ચ્શીાત્મજામ્્યીશાસ્ચ્શીાતકફવીા

સાછ્ેમેાાી્્ાત્ાતમેમાનેમગીકહ. 

• છકહકેય્ાલગતેાફ્યિચકા્ લોયીાનેમગીકહા ાકૂહામે�ાતી/્્ગતો્ે ેા્ લોામે  ્ા

લોયલ/િવ ાસાચેલનય્ાછનોાલખીાત્યીા્ણા�જપલેા્શકણે્બનેકહશીય્ાનકહા�-ત્ા્ લા

તગય્ીા તૂરતેાનકહાશેખેા�ાસે ીય્ામોનલ્ેાતગય્ીાનેમગીકહ. 

• પ યછનોાલ્્ ેામે  ્ાી્યેકાલોયલા ્બનેકહશીય્ા� �ા ોલે્્ેાતગય્ેાછનોાલખ્ેા

ત્મજાફોયાનકહય્ાત્ાતગય્ીાત્મય્ા્ણાનક્ી. 

• ્લોના્ પપ્ગા ે ત્ાત્મજાજ ૂ્ તેા્લોના ે તા�જપલેા્શકણે્બનેકહશીયીાનચક્હમેાાછનોા

લખ્ેાત્મજાફોયાનકહાત્ાતગય્ીામે�ાતીામ્ ્્ી. 

• શે ેચયેા્્તકણાિવ ા ્લ્ેાતગય્ીાનેમગીકહ. 

• શે ેચયીાન અના ્લીયીાતમેમાનેમગીકહ. 

• શેખેયેા્પે,ાછકહકેાસ્ચ્શીા,ામ્્યીશાસ્ચ્શીાસાછ્ાત્ાતમેમાનેમગીકહાનક્ેયીાકા શ્. 



• ીલ્્પર, ઇય્પરમેાવીા્છેલાી્્ાત્ાિ્ીનેક્ેયીાનેમગીકહાત્મજા્છેલાયાબીય્ા

મોનલ્ેયીાનેમગીકહ.  

• �જપલેા્શકણે્બનેકહશીયીાનચક્હમેાા�જઅસીાતકફવીાીછ્ેમેાાી્્લાફેઇયલા્લોના

્ પપ્ગયીા્્ગતોા02 યનલમેાામોનલ્ી. 

• �જપલેા્શકણે્બનેકહશીાતકફવીામ ્લા્લોના્ પપ્ગયીારે્હમેાાવર્લા રબેકેા્બેકેા

નચક્હયીાનોછીમેાાનકહાનોમ્પર્ કા�જઅસીમેાામોનલ્ેાતગય્ીાનેમગીકહાત્મજાત્ખરાાફેઇયલા

વતેા રઘીા છપ ્ ાનકે્્ેયીાનેમગીકહ. 

• મે�ાતીા ્બનેકા ્બ્યરમા2005 ા ઠ ાી્્લા કકચયીાકકિ્કમેાા�અ હાનકહાફેઇલા

 યે્ીાશેખેયેા્પેાસેવ્ાસમરમર રે્ેમેાા્યનેલાનકહા્ાહ્્હાશેખેય્ાજ્ે યીા02 યનલા

ીછ્ેયીાનેમગીકહ. 

• પ્સાતકફવીાી્્લાપ યછનોયેાછેસરલોાલોય્ેકાગોઠ્્ેયીાત્મજાલોયલા ્બનેકહશીા

� �ાલ્્ ેાી્્ાતરેક ાત્મય્ા રપતાનક્ેયીાનેમગીકહ. 

• ીલ્્પર,ાઇય્પરમેાવીા્છેલાી્્ાત્ાિ્ીનેક્ેયીાનેમગીકહાત્મજા્છેલાયાબીય્ા

મોનલ્ેયીાનેમગીકહ. 

• શેખેયેા્પેા ,ામ્્યીશાસ્ચ્શીાન ાછકહકેાસ્ચ્શીારેકેાસાછ્ેમેાાી્્લાનેમગીકહા

સમરમર રે્ેમેાા ણૂરાનક્ેયીાકા શ્. 

 


